
Oosthovense ondernemers die tĳdens de
maand januari 2023 inzetten op alles wat het

varken aan lekkers te bieden heeft

RESTAURANT TER SNEEUWPOLDER

• Varkens carpaccio
• Erwtensoep met spek en rookworst
• Varkenshaasje met warme groenten
en saus naar keuze

• Sint-Antonius Dessert (verrassing van
de patissier)

www.tersneeuwpolder.be

BURCHT HERTOG JAN

• Middeleeuwse bout (hammetje)
• Varkenswangetjes (o.b.v. donkere
Gageleer)

• Ribbekes met verse ananas
• Huisgemaakte kroketjes van
Parmaham

www.burchthertogjan.com

SNACKBAR DEN NIEVE’N HOEK

• Sint-Antoniusbroodje met
varkensworst, zuurkool, kaas en een
finishing touch

www.snackbardennievenhoek.be

FRITUUR MIRANDA

• Varkenswangetjes op de wijze van
Miranda

www.frituurmiranda.wixsite.com/
frituurmiranda

FRITUUR CHALET

• Sint-Antonius stick

https://rb.gy/vfkgmf

SLAGERĲ CEURSTERS

• Sint-Antoniusbeuling met rozijntjes
en Calvados

www.slagerij-oosthoven.be

BAKKERĲ SELIS

• Een varkentje van de warme bakker

www.bakkerijselis.be

CHOCOLATE&MORE

• Sint-Antoniusvarkentje in marsepein

www.chocolateandmore.be

KEMPISCH FRUIT

• Salade van knolselder en zwarte pens
• Linzensalade met witte pens, appel
en noten

• Aardappelsalade van krieltjes,
mosterd, honing en spek

• Erwtensoep met spekjes

www.kempischfruit.be

KØRSTIG

• Toontje: donker broodje op basis van
tarwe, gebrande mout, rogge,
zuurdesem, gerookte spekblokjes en
parelsuiker

www.korstig.be

LEKKERS
VAN HET VARKEN

500 JAAR
SINT-ANTONIUSVERERING

Organisatie: Werkgroep 500 jaar Sint-Antoniusverering
Meer info: www.oud-Turnhout.be/sint-antonius



Er zijn ontelbare bereidingswijzen voor bloedpens. Iedere pensenmaker heeft zo zijn eigen
recept. Het komt er alleen op aan dat de verhouding tussen de droogmakende bestanddelen
en het vet in evenwicht is. De droogmakende bestanddelen zoals bloed (dat stolt bij het
koken), zwoerd, brood, mager vlees en meelstoffen zorgen voor de binding van de
worstvulling. Het vet geeft smeuïgheid en is ook de drager van de aroma’s. te veel vet maakt
de bloedworst slap en verhoogt de kans op openbarsten bij het koken en bakken van de
pens. Te weinig vet geeft droge, minder smakelijke worsten. Bij het mengen moet het deeg
“pakken”. Normaal is dat geen probleem op voorwaarde dat de pensenkunstenaar rekening
houdt met de tien geboden van de pensenmaker en de typische informatie voor elke recept.
Voor ons niet gelaten als er plots pensenexperimentalisten of bloedworstuitvinders geboren
worden … als zij er maar een eerlijk en heerlijk product van maken!

De samenstelling is vrij eenvoudig. Een halve kilo niet te zacht gekookt zwoerd wordt met
evenveel in reuzel gestoofde ajuin zo warm mogelijk tweemaal door de fijne plaat gemalen.
Vier kilo resten (naar keuze: varkenskoppen, longen, magen, poten, tongen, harten,
charcuteriesnijlingen… als het maar vers is!) worden gekookt en warm door de fijnste plaat
gemalen. Men warmt 3 tot 4 liter vers bloed op in een warmwaterbad tot zo’n 35 à 40° C en
mengt dit onder het gemalen zwoerd. Men mengt alles ondereen met één kilo boekweitmeel
en verder per kilo massa 15 gram zout (op voorwaarde dat er geen voorgezouten spek,
charcuterie of gezouten bloed werd gebruikt), 4 gram peper (of beter nog 2 gram peper en
een halve gram piment), 1 gram nootmuskaat, kruidnagel en naar keuze bonenkruid en
marjolein. Aan dit deeg voegt men 2 kilo afgebroeide spekblokjes toe.

Het deeg wordt onmiddellijk afgevuld in varkensdarmen en gekookt op 80° C tot er geen
bloeddruppels door de prikgaatjes opborrelen.

Afspoelen in koud stromend water. Aan de haak hangen of op een houten latwerk laten drogen.

Eigenlijk is dit recept de basis voor alle andere bereidingen.

De tien gulden regels van de succesvolle
pensenmaker:
1. Alleen vers bloed is goed genoeg voor

deze worst
2. Oud brood ontdoe je altijd van de korst
3. Varkenskoppen kook je proper en gaar
4. Uien stoop je zachtjes in reuzel klaar
5. Alleen afgebroeide spekteerlingen blijven

wit
6. Bloed maak je warm als je kom in een

heet waterbad zit
7. Zet de pensen op in kokend water
8. Op zeventig – tachtig graden houden doe

je later
9. Na het koken krijgt de bloedpens een

koude douche
10. Aan de haak droogt hij met een

glimmende couch

ANTWERPSE HUTSEPOTBLOEDPENS
INGREDIËNTEN
1 varkensstaart
4 varkensoren
4 boerenworsten
4 varkenspoten
250 g borstspek
4 spieringkoteletten
2 wortelen
2 rapen
2 priestengels
1 witte selder
½ knolselder
½ boerenkool
2 uien
Tijm, laurier
Peper, zout
Boter
1 teentje look
1 kg aardappelen
2 l bouillon
50 g peterselie
Mosterd

Lekker Antwerpen, Marc Declercq en Jacky Nijskens, Coda Antwerpen, 1993Het Pensenboek, Wim Van der Aa en Raymond Buren, Continental Printing, 1998

BERE ID ING

Snij de staart, de oren, de poten in regelmatige stukken en
bak ze aan in boter.Doe hetzelfde met de boerenworsten en
de spieringkoteletten. Snij de wortelen, rapen, knolselder in
blokjes van 1,5 cm bij 6 cm en de rest van de groenten in
lange repen van maximaal 6 cm. Neem de hoge kookpot of
een diepe braadslee. Leg daarin het vlees met de
versneden groenten erbovenop. Voeg de bouillon en het
kruidentuiltje eraan toe. Breng aan de kook. Kruid
ondertussen met peper en zout. Snij het borstspek in
blokjes en doe ze samen met de versneden boerenkool in
een kookpot. Zet het deksel op de pot en laat gedurende
2 uren gaar stoven. Voeg op ongeveer 20 minuten van het
einde van het stoofproces de in kwartjes gesneden
aardappelen toe. Stoof verder gaar, controleer de smaak en
kruid eventueel bij. Bestrooi tot slot met gehakte
peterselie. Server de mosterd apart.


